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)1( املقدمة

نظـم مركـز الرافديـن للحـوار RCD اسـتطالعا للـرأي حـول االنتخابـات القادمـة املزمـع اقامتهـا 
يف العاشـر مـن شـهر تشـرين األول )أكتوبـر( 2021، بعـد الحراك السياسـي الذي أفرز تغيـرا حكوميا، 
والدعـوة النتخابـات مبكـرة تعهدت حكومة السـيد مصطفـى الكاظمي بإنجازها يف هـذا املوعد. 

ويهدف االستطالع إلى تحقيق جملة من األهداف املعرفية منها:

V  رصـد آراء الناخبيـن حـول تفضيالتهـم االنتخابيـة ىلع صعيـد األحـزاب السياسـية، بعيـدا عـن
تفضيـالت األشـخاص بالرغـم مـن ان اليـات االنتخـاب التي اعتمـدت هـي االنتخاب الفـردي، وبعيدا 
عـن نظـم القوائـم املفتوحـة أو املغلقـة التـي عرفـت تطبيقـا لهـا يف االنتخابـات السـابقة؛ إذ 

صممـت االسـتبانة لتركـز ىلع االختيـار الحزبـي مـن خـالل االختيـارات الفرديـة.

V  التعرف ىلع احتماالت النجاح االنتخابي للقوى الرئيسة املتنافسة يف السباق االنتخابي )ىلع
 ان يشـمل التوقـع املقاعـد الــ 320 املتنافـس عليها بشـكل عام وال يشـمل مقاعد األقليـات الـ 9(،
فضـال عـن رصـد أوضـاع القـوى الصاعدة الجديـدة واملسـتقلين يف إطار السـباق االنتخابـي املزمع 

خوضـه يف العاشـر من تشـرين األول )أكتوبـر( القادم.

V  رصد التأثيرات املحتملة للنظام االنتخابي ىلع القوى النسـبية لألحزاب املتنافسـة، واحتماالت
تأثرها )أو اسـتفادتها( به.
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)2( قانون االنتخابات وتغير قواعد »اللعبة«

غّيـر قانـون االنتخابـات رقـم 9 لسـنة 2020 قواعـد العمليـة االنتخابيـة مـن نظـام القوائـم   
إلـى نظـام التصويـت الفـردي، ومـن املناطـق االنتخابيـة املوحدة ىلع مسـتوى املحافظـات، إلى 
تجزئـة املحافظـات إلى مناطق بحسـب تعداد السـكان يف املنطقة الواحدة، فضـال عن أن الواقع 
الصحـي واملالـي قـد فـرض التخلـي ألول مرة منذ عـام 2005 عن تصويـت الخارج الـذي كان يمارس 

تأثيـرا قويـا يف بعـض النتائـج، ويثيـر جدال سياسـيا بشـأن شـفافية التصويـت فيه.

لقـد تـم تقسـيم العـراق ىلع 84 دائـرة انتخابيـة تضـم 24.9 مليـون ناخـب، النتخـاب 329 نائبا 
يف البرملـان القـادم، ومـن املتوقـع أن تشـهد االنتخابـات تنافسـا محمومـا، بسـبب نظـام الدوائر 
االنتخابيـة التـي تتبايـن مـن حيـث السـعة وعـدد الناخبين وعـدد املرشـحين، وسـيكون التنافس 
ىلع أشـده يف صـالح الديـن وبغـداد ونينـوى وكركـوك واالنبـار وديالـى مقاسـا بعدد املرشـحين 
لـكل دائـرة، فيمـا سـيكون يف محافظـات اإلقليم بأدنى املسـتويات ففي دهوك تبلغ 8 مرشـحين 
لـكل مقعـد، واربيـل 11 مرشـحا لـكل مقعـد، والسـليمانية 13 مرشـحا لـكل مقعـد. )ينظـر الشـكل 1( 
ويمكـن أن يكـون لهـذا االمـر تأثيـر يف النتائـج، التـي سـتكون أكثـر تركـزا يف اإلقليم وأكثر تشـتتا 

يف بقيـة مناطـق العـراق، ممـا يؤثـر يف الحصـص النسـبية للتحالفـات الفائزة.

شكل )1(: التنافس االنتخابي: املرشحون لكل دائرة انتخابية بحسب املحافظة
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جدول )1(: املقاعد والدوائر االنتخابية واملرشحون ومؤشرات التنافس

عدد 
املقاعد

مقاعد 
النساء

عدد 
الدوائر 

االنتخابية
عدد 

املرشحين
املرشحين 
لكل دائرة

املرشحين 
لكل مقعد

نسبة 
املقاعد 

إلى 
الدوائر 

االنتخابية 
يف 

املحافظة
15444411.02.93.8اربيل
154416641.511.13.8األنبار

256624340.59.74.2البصرة
18556312.63.53.6السليمانية

113310535.09.53.7القادسية
7227537.510.73.5املثنى
123310334.38.64.0النجف

177415739.39.24.3بابل
69171788552.112.84.1بغداد
1133248.02.23.7دهوك
144416441.011.73.5ديالى
195513627.27.23.8ذي قار

123319364.316.14.0صالح الدين
113311337.710.33.7كربالء

123313143.710.94.0كركوك
10336120.36.13.3ميسان
318840150.112.93.9نينوى
113311337.710.33.7واسط

3208683317738.39.93.9املجموع

وبحسـب املفوضيـة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات، فانـه سـيتنافس 21 تحالفـا يف االنتخابات، 
انتظمـت فيهـا 58 حزبـا سياسـيا، مـن بيـن 167 حزبـا تخـوض هـذه االنتخابـات. وهناك 789 مرشـحا 
سـيخوضون االنتخابـات بوصفهـم مسـتقلين، و959 مرشـحا ضمـن التحالفـات، و1501 مرشـحا ضمـن 

قوائـم حزبية. 
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)3( عينة االستبيان

3-1: توزيع العينة بحسب املحافظة

تم توزيع 5700 اسـتمارة اسـتبيان يف عموم محافظات العراق الثمانية عشـرة، وزعت بالتسـاوي 
ىلع املحافظـات )مـا عـدا العاصمـة بغـداد( بمعـدل 300 اسـتمارة لـكل محافظـة، وقـد شـملت 
األشـخاص الذيـن يحـق لهـم املشـاركة )بعمـر 18 سـنة فأكثـر( يف حين بلـغ حجم عينـة العاصمة 

بغداد 600 اسـتمارة.

وقـد تمـت مراعـاة تمثيـل العينـة عمريـا وتعليميـا وجندريـا، باسـتخدام املعاينـة امليدانيـة 
التـي توالهـا باحثـون يمتلكـون خبـرات مناسـبة يف اجـراء املقابـالت واسـتطالعات الـرأي، وقـد 
اسـتمر العمـل امليدانـي مـدة عشـرة أيـام، ابتـداًء مـن 25 شـهر أيلـول )سـبتمبر( ولغاية 5 تشـرين 
األول )أكتوبـر(، وقـد روعـي يف عمليـات اختيـار العينة التمثيـل الطبقي والتوزيع النسـبي للفئات 
املشـمولة والعشـوائية، بهـدف ضمـان جـودة االسـتبيان ودقـة النتائـج التـي يتـم التوصـل اليها.

وكان توزيع العينة ىلع النحو االتي:

جدول )2(: توزيع االستمارات بحسب املحافظة واالستمارات الصحيحة عددا ونسبة
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نسبة االستمارات الصحيحةاالستبانات الصحيحةمجموع االستبانات
30029096.7اربيل
30028093.3األنبار

30026789.0البصرة
30028896.0السليمانية

30023478.0القادسية
30027190.3املثنى
30028896.0النجف

30026789.0بابل
60058898.0بغداد
30027792.3دهوك
30028093.3ديالى
30022575.0ذي قار

30028896.0صالح الدين
30028494.7كربالء

30029297.3كركوك
30028896.0ميسان
30024983.0نينوى
30025585.0واسط

5700521191.4املجموع

3-2: توزيع العينة بحسب الجنس

وقد شـكلت نسـبة النسـاء يف العينة %32.4، وهي نسـبة ال بأس بها لتمثيلهن يف االستبيان، 
مقابـل %67.6 مـن الرجال، وكان التوزيـع يف املحافظات قريبا من هذين املعدلين.

شكل )2(: توزيع العينة بحسب الجنس )%(
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3-3: توزيع العينة بحسب العمر

ومـن أجـل ضمـان تمثيـل مناسـب للفئـات العمريـة فقـد روعـي تقـارب نسـبة تمثيـل الفئـات 
العمريـة املختلفـة، مـع إعطاء وزن نسـبي أكبر للفئات األقل عمرا، ىلع أسـاس افتـراض انهم اكثر 

رغبـة يف احـداث التغيير عبـر صناديـق االقتراع.

شكل )3(: توزيع العينة بحسب العمر )عدد(

شكل )4(: توزيع العينة بحسب العمر )%(

3-4: توزيع العينة بحسب املستوى التعليمي

وىلع املسـتوى التعليمـي شـكل األميـون )ال يقرأ وال يكتب( ما نسـبته %5.6، ومـن يقرأ ويكتب 
نسـبة %15.8، ومـن أتمـوا الدراسـة االبتدائيـة و/ أو املتوسـطة نسـبة %20.1، ومـن اتمـوا الدراسـة 
اعداديـة العامـة أو املهنيـة نسـبة %21.3، واألشـخاص الذين يحملون شـهادة البكالوريوس نسـبة 

%26.0، وأخيـرا مـن يحملـون شـهادة عليا )ماجسـتير أو دكتـوراه( كانت نسـبتهم 11.2%. 
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شكل )5(: توزيع العينة بحسب املستوى التعليمي )عدد(

شكل )6(: توزيع العينة بحسب املستوى التعليمي )%(

3-5: توزيع العينة بحسب تحديث السجل واستالم البطاقة البايومترية

يشـكل امتـالك الناخبيـن والناخبـات امتـالك البطاقـة االنتخابيـة البايومتريـة شـرطا مسـبقا 
للمشـاركة يف االنتخابـات، وقـد أعلنـت املفوضيـة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات، يف 22 أيلـول 
)سـبتمبر( انهـا انهـت تحديـث 17.200 مليـون بطاقـة للناخبيـن، وقامـت بتوزيع %70 مـن بطاقات 
ثوا  الناخبيـن البايومتريـة، اي حوالـي 14 مليـون بطاقـة ناخب بايومتريـة بين املواطنيـن الذين حدَّ
بياناتهـم. وهـذا اإلعـالن يعنـي وجـود 7.7 مليـون ناخـب لـم يقومـوا بتحديـث سـجالتهم )31% 
مـن الناخبيـن(، فضـال عـن وجـود مـا يقـارب 3 مالييـن بطاقـة غيـر مسـتلمة ممـن قامـوا بتحديث 
سـجالتهم. وهـذا يعنـي ان مـا يزيـد عـن %42 من الناخبيـن لن يمكنهـم التصويـت يف االنتخابات 

مالـم يقومـوا باسـتالم بطاقاتهـم البايومتريـة بعـد تحديـث بياناتها.
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مـع ذلـك وعند سـؤال افـراد العينـة عن تحديـث سـجالتهم االنتخابية فقـد بّيـن %66.3 منهم 
)%51.1 + %15.2( أنهـم قـد أكملـوا تحديـث بياناتهـم االنتخابيـة، واسـتلموا أو رسـائل الكترونيـة 
بشـأن مراجعـة املفوضيـة السـتالمها.  فيما أشـار %33.7 منهـم أنهم لم يقوموا بتحديث سـجلهم 

االنتخابي.

شكل )7(: نسبة االفراد الذين قاموا بتحديث سجلهم االنتخابي )%(

)4( الية االستبيان

تم اجراء االسـتبيان عن طريق التصويت باالعتماد ىلع الفرق امليدانية بواقع 5-4 أشـخاص   
يف كل محافظـة باسـتثناء بغـداد التـي عمـل فيهـا 10 اشـخاص، شـكلت النسـاء مـن الباحثيـن ما 
نسـبته الثلـث، لضمـان التواصـل مـع العينـة مـن النسـاء، وقـد تولـت هـذه الفـرق توزيع اسـتمارات 
االسـتبيان يف املحافظـات ىلع عينة شـملت مختلف الشـرائح املجتمعية والدينيـة واألكاديمية 
والعشـائرية والجماهيريـة، وقد بلغت نسـبة االسـتمارات الصحيحـة %91.4، وقد بلغت أدنى نسـب 
االسـتمارات الصحيحـة يف محافظـة ذي قـار إذ بلغـت %75، )ينظـر الشـكل 8( وقد اشـتكى الفريق 
القائـم مـن عـدم تعـاون بعـض الفئـات، وهـو أمـر قد يعـود إلى وجـود بعـض االحتقان السياسـي 

يف املحافظـة، السـيما يف مركـز املحافظة.

وقـد تـم اجـراء التحليـل االحصائـي، واختبـارات العينـة بمـا فيهـا اختبـارات الصـدق يف وحـدة 
.RCD اسـتطالع الـرأي بمركـز الرافديـن للحـوار
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شكل )8(: نسبة االستمارات الصحيحة يف عينة االستبيان )%(

)5( النتائج

5-1: الثقة بإجراء االنتخابات يف موعدها

عمومـا بّيـن %77.4 مـن االفراد املسـتطلعة آراؤهم بـان االنتخابات سـتجرى يف موعدها املقرر 
يف العاشـر مـن تشـرين األول )أكتوبـر(، وىلع نحـو االجمـال كانـت نسـب املحافظـات قريبـة مـن 
املعـدل العـام، باسـتثناء محافظة ذي قار التي شـكك ما يقارب نصف العينـة )%47( بعدم اجرائها 

موعدها. يف 

شكل )9(: الثقة بإجراء االنتخابات املبكرة يف موعدها )%(

5-2: الثقة بنزاهة االنتخابات 

وعنـد سـؤال االفـراد عن مدى ثقتهـم بنزاهة العملية االنتخابية وشـفافيتها، فقـد أبدى 41.6% 
مـن االفـراد املسـتطلعة آراؤهـم بـان االنتخابـات سـتكون نزيهـة، فيمـا قـال %42.1 منهـم أنها لن 
تكـون شـفافة ونزيهـة، فيمـا تـردد %16.3 منهـم بشـأن نزاهـة االنتخابـات. وعمومـا كانـت نسـب 
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املحافظـات قريبـة مـن املعـدل العـام، باسـتثناء محافظـة ذي قـار والنجـف التـي شـكك فيهمـا 
نسـبة أكبـر ممـا يف بقيـة املحافظـات بنزاهتهـا )%65.4 يف ذي قـار و%63.1 يف النجـف(.

شكل )10(: الثقة بنزاهة االنتخابات )%(

5-3: الثقة بتنفيذ الوعود االنتخابية

ال يثـق ثلثـا االفـراد املسـتطلعة آراؤهم بالوعـود االنتخابية التـي يطلقها املرشـحون واألحزاب 
والتحالفـات السياسـية، إذ بّيـن %70 منهـم أنهـم ال يثقـون بتلـك الوعـود، مقابل %30 مـن االفراد 
بالوعـود  الناخبـون  فيهـا  يثـق  التـي  املحافظـات  وكانـت أىلع  الوعـود.  بهـذه  يثقـون  الذيـن 
االنتخابيـة فهـي االنبـار )%77.8(، تليهـا أربيـل %56، فالسـليمانية )%51(، فصالح الديـن )%45(. أما 
أقـل املحافظـات ثقـة بوعـود املرشـحين وكياناتهـم السياسـية فقد كانـت ذي قار وبنسـبة 17%، 

تليهـا بغـداد %20، فنينـوى 22.6، فبابـل والنجـف %23 لـكل منهمـا.
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شكل )11(: الثقة بتنفيذ الوعود االنتخابية )%(

5-4: املشاركة يف االنتخابات

 أكـد %37.2 مـن االفـراد املسـتطلعة آراؤهـم أنهـم سيشـاركون يف االنتخابـات القادمـة، وهي 
نسـبة متدنيـة يمكـن ان تبـرز حالـة اإلحباط التي يعانـي منها الناخبـون، فيما جـزم %50.5 منهم 
أنهـم لـن يشـاركوا يف االنتخابـات. أمـا النسـبة املتبقيـة فهـي %12.3 فهـم األشـخاص الذيـن لـم 
يتخـذوا قـرار املشـاركة مـن عدمـه، وبهـذا يكـون حجـم املشـاركة املتوقـع هو مـا بيـن 37-42% 
بإضافـة احتماليـة تحـول ثلـث االفـراد إلـى املشـاركة. مـع ذلـك فـإّن هنـاك عوامـل قـد تؤثـر يف 
توجهـات الناخبيـن بشـأن املشـاركة ومـن أهمهـا بيـان املرجعيـة الدينيـة العليا الـذي حثت فيه 
ىلع ضـرورة املشـاركة يف االنتخابـات القادمة واحسـان االختيـار، وهو ما يمكـن ان يحفز كثيرا من 

الناخبيـن والناخبـات مـن املترددين باملشـاركة.
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شكل )12(: نسبة املشاركة املتوقعة يف االنتخابات )%(
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5-5: معيار التفضيل

عنـد اإلجابـة عـن السـؤال )يف االنتخابـات املقبلـة سـأختار شـخصية: شـبابية أو ذوي خبـرة(، 
جـاءت اإلجابـة ان %64 مـن االفـراد املسـتطلعة آراؤهم يفضلون اختيار شـخصيات شـبابية، مقابل 
%36 يفضلـون أهـل الخبرة. وهذا يشـتمل ىلع تبـدل يف املزاج االنتخابي، باتجـاه تفضيل الوجوه 
الجديـدة، والتركيـز ىلع الشـباب، االمر الذي سـيعني تغيـرا محتمال يف الخارطة السياسـية، بعيدا 
عـن الشـخصيات التـي رسـمت مالمح املشـهد السياسـي، وهيمنـت ىلع العملية السياسـية منذ 

.2005 عام 

شكل )13(: معيار تفضيل الشخصيات املنتخبة )%(

5-6: خلفيات اختيار املرشحين

بينـت النتائـج ان الكفـاءة والنزاهـة سـتكون حاسـمة يف اختيـار النـواب يف االنتخابـات   
املقبلـة، مـع ذلك ال يزال تأثير الطائفة والقومية حاسـما يف بعض املحافظات وبنسـبة تصل إلى 
%22 السـيما محافظـات اإلقليـم التـي جاء التفضيل فيهـا للقومية أكبر ممـا يف بقية املحافظات، 
تليهـا الخلفيـة الحزبية للمرشـحين وبنسـبة %19، وجـاء االنتماء العشـائري بنسـبة %14، وكان هذا 
التفضيـل كبيـرا يف محافظـات املثنـى والقادسـية وميسـان وواسـط إذ ارتفـع بـ 9-4 نقـاط بأكثر 

ممـا هو عليـه الحـال ىلع مسـتوى العينـة االجمالية.
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شكل )14(: خلفيات اختيار املرشحين )%(

5-7: احتماالت صعود املستقلين وقوى تشرين

أدت االحتجاجـات الشـعبية التـي شـهدتها البـالد فى تشـرين األول )أكتوبر( 2019 إلى اسـتقالة 
حكومـة السـيد عـادل عبـد املهـدى. وقـد افـرزت حركـة االحتجـاج عـن قوى سياسـية عبـرت عن 
صعـود جيـل يرفـض الطائفيـة السياسـية واملحاصصـة الحزبيـة، ويسـعى إلـى إسـقاط النظـام 

السياسـي القائـم ىلع أساسـهما. هـذه القـوى تنقسـم ىلع ثالثـة اتجاهـات: 

V  األول: يرغـب يف خـوض االنتخابات املقبلـة من خالل التحالف مع الكيانات السياسـية القائمة
لضمان الحصول ىلع دعـم أصواتها االنتخابية. 

V  الثانـي: فريـق يطالـب بمقاطعة االنتخابات ىلع أسـاس أن األجواء السياسـية واألمنية الحالية
ال تدعـم اجراء انتخابات نزيهة وشـفافة. 

V  الثالـث: يرغـب يف فـرض نفسـه ىلع السـاحة بوصفـه وجودا معبـرا عن حراك تشـرين ضمن
 اجنحـة عديـدة، يمثـل بعضهـا شـعارات تشـرين مثـل حركتـي »امتـداد« برئاسـة عـالء الركابـي

و»نازل آخذ حقي« برئاسة مشرق الفريجي، فيما قدم البعض االخر تحالفات عابرة للمناطقية.

هنـاك أشـخاص مـن شـرائح مختلفـة: عشـائرية وأكاديميـة ومـن أعضـاء سـابقين يف مجالـس 
سـيخوضون  الحالييـن،  أو  السـابقين  والنـواب  الـوزراء  وبعـض  ورياضييـن  املنحلـة  املحافظـات 
االنتخابـات القادمـة يف أغلـب املحافظـات العراقيـة بصـورة مسـتقلة. وبحسـب نتائج االسـتبيان 
فـان املسـتقلين وقـوى تشـرين مـن املمكـن أن تحصـد مـا بيـن 26-18 مقعـدا يف عمـوم العـراق 
سـتأتي مـن الناصريـة والبصـرة وبغداد وبابل وواسـط والنجـف وكربـالء والديوانية واملثنـى. وهذا 
االمـر يمكـن أن يشـكل تحـوال يف مسـار العمليـة السياسـية بعيـدا عـن هيمنـة األحـزاب والحركات 
التقليديـة التـي حكمـت مسـارات هـذه العمليـة منـذ عـام 2005، السـيما يف املناطـق الوسـطى 
والجنوبيـة وبغـداد، وتشـكل تحديا للقوى التقليدية التي سـتتآكل حصتها النسـبية يف املقاعد، 
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ومـن ثـم سـتؤثر يف احتمـاالت تشـكيل كتـل برملانيـة قوية.

مع ذلك سـتكون هذه املقاعد مشـتتة وغير منسـجمة لتشـكيل كتلة قوية داخل البرملان لها 
متبنياتهـا الفكريـة والسياسـية للتأثيـر يف القـرار البرملاني القـادم؛ نتيجة تنوع القوى املسـتقلة 

والتنافـس فيمـا بينهـا، وهذا ما قد تسـتفيد منـه القوى السياسـية الكبيرة.
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8-5: األحزاب الشيعية

يبـدو التنافـس قويـا يف محافظـات وسـط العـراق وجنوبـه، نتيجـة االنقسـام بيـن القـوى   
الحزبيـة الكبـرى التي هيمنت ىلع املشـهد السياسـي خالل السـنوات املاضيـة، وىلع الرغم من 
صعوبـة اجـراء تقديـر دقيـق لنتائـج االنتخابات قبـل خوضهـا، إال ان االسـتبيان افرز نتائـج متوقعة 
للقـوى التـي سـتحقق نتائـج إيجابيـة يف تلـك االنتخابـات. وأبـرز القـوى املتنافسـة يف هـذه 

املحافظـات هـي:

V  الكتلـة الصدريـة: التـي تحالفـت يف السـابق مـع بعـض القـوى املدنيـة والقوميـة كالحـزب
الشـيوعي العراقـي وجبهـة سـعد عاصـم الجنابـي، ولكن لم يسـتمر التحالـف بعد انسـحاب أغلب 
القـوى، وبقـي التيـار الصدري )كتلة سـائرون(، ففـي انتخابات عام 2018 حصلت سـائرون ىلع 1.350 
مليـون صـوت تقريبـا، إال انهـا لـم تكـن جميعهـا للمرشـحين الصدرييـن فقـد كان من تلـك األصوات 
مـا يقـارب 400 ألـف صـوت حصـل عليها املتحالفـون مع التيـار من شـيوعيين ومسـتقلين وجبهة 
الجنابـي، لكنهـم لـم يحصلـوا إال ىلع مقعديـن يف مجلـس النـواب، وكانـت الحصـة األكبـر لنـواب 
التيـار. ويأمـل التيـار الصـدري يف االنتخابـات الحصـول ىلع عـدد مـن املقاعد تمكنه مـن الحصول 
ىلع رئاسـة مجلـس الـوزراء، وهـو أمـر يبـدو صعبـا يف ظـل التنافـس القـوي يف مناطـق وسـط 

العـراق وجنوبـه الـذي يصعب ظهـور كتلـة مهيمنة.

V  الدولـة الوطنيـة: وهـو ائتـالف يضم كال من تيـار الحكمة بزعامة السـيد عمـار الحكيم وتحالف
النصـر بزعامـة حيـدر العبـادي، إضافة إلى املؤتمـر الوطني العراقي برئاسـة آراس حبيب.

V  تحالـف الفتـح: الـذي يضـم منظمـة بـدر بزعامـة هـادي العامـري وعصائـب أهـل الحـق بزعامة
الشـيخ قيـس الخزعلـي، وكتلـة السـند الوطنـي برئاسـة أحمد االسـدي.

V  دولـة القانـون: وهـو التحالـف الـذي يتزعمـه رئيس الوزراء األسـبق نـوري املالكي، ويضم سـتة
كيانـات هـي: حـزب الدعـوة اإلسـالمية، حركـة البشـائر الشـبابية )ياسـر عبـد صخيـل(، حركـة إرادة 
)حنـان الفتـالوي(، االتحـاد اإلسـالمي لتركمـان العـراق )جاسـم البياتـي(، معـا للقانـون )محمد عبد 
السـادة جعـاز(، وحركـة بداية )غسـان ارحيـم(.  مع زيـادة يف احتمالية تراجع تأثيـر التحالف نتيجة 
االنقسـامات داخـل حـزب الدعـوة اإلسـالمية، ورغبـة القـوى التـي كانـت تدعمـه فيمـا سـبق يف 

العمـل منفـردة بعيـدة عن عبـاءة املالكـي ونفوذه.

V  حركـة الوفـاء العراقية: التي يتزعمها النائب واملرشـح السـابق لرئاسـة مجلس الـوزراء عدنان
الزريف.

V  تحالف العقد الوطني: برئاسـة رئيس هيأة الحشـد الشـعبي فالح الفياض وهو من التحالفات
العابـرة للطائفيـة ويضـم حركـة عطـاء التـي يرأسـها الفيـاض نفسـه، والحـزب اإلسـالمي العراقي، 
وحـزب الثبـات العراقـي )الذي يرأسـه النائب عن نينوى رحيم الشـمري(، وتيار اإلصـالح الوطني الذي 
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يرأسـه ابراهيـم الجعفـري، وتجمـع رجـال العـراق )زكريـا علـي الكفائي(، وحـزب الوارثون اإلسـالمي 
)حيـدر كعيـم جـالن(، والحـزم الوطني )عبـد األمير نجم(.

V  التحالـف املدنـي الديمقراطـي: برئاسـة علـي الرفيعـي، ويضـم الحـزب الشـيوعي العراقـي
برئاسـة رائـد فهمـي )الـذي أعلـن انسـحابه مـن االنتخابـات يف 24 تمـوز/ يوليـو 2021(، وحـزب 

البصمـة الوطنـي، والتيـار االجتماعـي الديمقراطـي.

V .تيار الفراتين: الذي أسسه النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني

V  تصميـم: وهـو تحالـف بزعامة محافـظ البصرة الحالي اسـعد العيدانـي مع النائـب البصري عامر
الفايز.

V .اقتدار وطن: الذي يتزعمه النائب ووزير الشباب والرياضة األسبق عبد الحسين عبطان

V .تجمع الفاو زاخو: الذي يتزعمه وزير النقل األسبق عامر عبد الجبار

V  حركـة حقـوق: برئاسـة حسـين مؤنـس القيـادي يف كتائـب حـزب اهلل العـراق قبـل إعالنـه
تشـكيل الحركـة واالسـتقالة مـن الكتائـب.

وبحسـب قـراءة نتائـج االسـتبيان فـان مركـز الرافدين للحـوار يتوقـع أن تحصل القوى السياسـية 
الشـيعية يف املتوسـط ىلع املقاعـد املوضحـة يف الجـدول االتي:
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ان هـذه النتائـج املتوقعـة يمكن أن تزيد املشـهد السياسـي تعقيدا، يف ظل عـدم امتالك أي 
مـن القـوى الشـيعية األغلبيـة املريحة التي تضمن لها تشـكيل الحكومة، واالسـتغناء عـن التحالف 

داخل قبـة البرملان.
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شكل )15(: املقاعد املحتملة لألحزاب والتحالفات الشيعية يف وسط العراق وجنوبه)*(.

)*( تشمل املحافظات بغداد، واسط، كربالء، بابل، النجف، الديوانية، ذي قار، املثنى، ميسان، ديالى، والبصرة.
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9-5: األحزاب والقوى السنية

تشـهد األوسـاط السياسـية السـنية حـراكا انتخابيـا مختلفـا وأكثـر عمقـا، نتيجـة إعـادة تأليـف 
خارطـة التحالـف وصعـود قـوى جديـدة لـم تكـن بالـوزن نفسـه فيمـا سـبق. وهـذه القـوى هي: 

V  تحالـف تقـدم الوطنـي: بزعامـة رئيـس مجلـس النـواب الحالـي محمـد الحلبوسـي، ويضـم
القـوى السياسـية السـنية يف محافظـة األنبـار واملوصـل وكركـوك وبغـداد ديالـى وصـالح الديـن 
وبابـل والبصـرة. مـع ذلـك يبـدو أن هـذا التحالف يعـد العـدة للدخـول يف تحالفات عابـرة للقومية 

والطائفيـة بهـدف تعزيـز مكاسـبهم املتحققـة يف الـدورة البرملانيـة الحاليـة.

V  تحالـف عـزم العراق: الذي يتزعمه رئيس )املشـروع العربـي( خميس خنجر، ويضـم: كتلة نواب
صـالح الديـن السـنة )الكتلـة العراقيـة الحـرة بزعامـة قتيبـة الجبـوري(، كتلـة نـواب ديالـى السـنة 
التـي تضـم حـزب التجمـع الوطنـي لإلصـالح الذي أسسـه سـليم الجبـوري الرئيس السـابق ملجلس 
النـواب، والنائـب املسـتقل عـن ديالـى صالح الجبـوري، وحزب الحـل بزعامـة جمـال الكربولي الذي 
أعلـن انسـحابه مـن التحالـف يف 23 آب )أغسـطس( 2021، ورئيـس حـزب التصـدي ووزيـر الدفـاع 

األسـبق خالـد العبيدي.

V .تحالف العقد الوطني: الذي انضوى فيه الحزب اإلسالمي العراقي ويتزعمه فالح الفياض

V  حـزب للعـراق متحـدون: وهـو تأسـيس حديثا ويتزعمـه رئيس مجلس النواب األسـبق أسـامة  
النجيفـي، وينشـط مرشـحوه يف نينوى بالدرجـة االولى.

V  حـزب الجماهيـر: برئاسـة أحمـد عبـد اهلل الجبـوري )أبو مازن( الـذي نجح يف كسـب الطعن ضد
قرار اسـتبعاده مـن االنتخابات.

V .حزب املشروع الوطني العراقي: بزعامة الشيخ جمال الضاري

وسـيكون التنافـس ىلع أشـده بيـن تقـدم الوطنـي وعـزم العـراق، اللذين سـيحصالن ىلع 38 
مقعـدا 19 مقعـدا ىلع التوالي يف املتوسـط. وبحسـب قراءة نتائج االسـتبيان فـان مركز الرافدين 
للحـوار يتوقـع أن تحصـل القـوى السياسـية السـنية يف املتوسـط ىلع املقاعـد املوضحـة يف 

الجـدول االتي:

تقدم 
الوطني 
)محمد 

الحلبوسي(

عزم 
العراق 

)خميس 
الخنجر(

تحالف عطاء 
والحزب 
اإلسالمي

مستقلون 
وأحزاب 

أخرى

حزب املستقلون
الجماهير 
)أحمد 

الجبوري أبو 
مازن(

حزب 
املشروع 
 الوطني
)جمال 
الضاري(

املنبر 
العراقي 

)اياد 
عالوي(

حزب 
للعراق 

متحدون 
)أسامة 

النجيفي(

38199775111
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شكل )16(: املقاعد املحتملة لألحزاب والتحالفات السنية )*(.

)*( تشمل: بغداد، ديالى، صالح الدين، كركوك، والبصرة، بابل، االنبار ونينوى.

5-10: األحزاب والقوى الكردية

تحالفت األحزاب الكردية يف كتلتين كبيرتين:

V  والـذي يعـد أقـد األحـزاب وأكثرهـا تأثيـرا يف إقليـم الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني: 
كردسـتان. 

V  تحالـف كردسـتان: التـي تضم االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني وحركـة تغيير، وقد تشـكل هذا
التحالـف يف ظـل االزمـة التـي يمر بهـا االتحاد ىلع خلفية خالف رئيسـيه الشـريكين الهور شـيخ 
جنكـي وبافـل طالبانـي، ونجاح الثانـي يف اقصاء األول عن رئاسـة االتحاد واالنفراد بالسـلطة فيه. 

V  أحـزاب كرديـة صغيرة هـي: جماعة العـدل الكرديـة، والجماعة االسـالمية الكرديـة، واالتحاد
اإلسـالمي، وقـد اختارت خـوض االنتخابـات منفردة.

V  أمـا الحركـة اإلسـالمية الكرديـة فقـد أعلنـت انهـا سـتقاطع االنتخابـات؛ لعدم وجـود ضمانات
حكوميـة حقيقيـة لنزاهـة االنتخابات وشـفافيتها. 

بحسـب نتائـج االسـتبيان الـذي أجـراه املركـز يتوقـع أن تحقـق األحـزاب الكرديـة مـا بيـن -43
61 مقعـدا، تأتـي مـن محافظـات اإلقليـم الثـالث )أربيـل والسـليمانية ودهـوك( إضافـة إلـى مقاعد 
محتملـة يف بغـداد وكركوك وواسـط ونينوى. وسيسـتمر تفوق الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني 
مسـتفيدا مـن الوضـع السياسـي يف اإلقليـم، فيما يمكـن أن تؤثر الخالفـات داخل االتحـاد الوطني 
الكردسـتاني ىلع نتائجـه داخـل التحالـف، فيحقـق الحـد األدنـى مـن طموحـه لصالـح األحـزاب 

والقـوى األصغـر املشـتركة معـه يف التحالف.
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وبحسـب قـراءة نتائـج االسـتبيان فـان مركـز الرافدين للحـوار يتوقـع أن تحصل القوى السياسـية 
الكرديـة يف املتوسـط ىلع املقاعـد املوضحـة يف الجـدول االتي:

تحالف كردستانالديمقراطي الكردستاني
)االتحاد الوطني وكوران(

مستقلون وأحزاب
 أخرى

29207

شكل )14(: املقاعد املحتملة لألحزاب والتحالفات الكردية )*(.

)*( تشمل: أربيل والسليمانية ودهوك كركوك وديالى ونينوى.

علم أقليم كردستان العراق
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جدول )3(: خالصة توزيع املقاعد ىلع القوى والتحالفات

الحد الحزب / التحالفاملكون
األدنى

الحد 
املتوسط

الحد 
األىلع

األحزاب 
الشيعية

434753الكتلة الصدرية

384145تحالف الفتح

252832قوى الدولة الوطنية )السيد الحكيم(

182426قوى تشرين واملستقلون

151921دولة القانون )نوري املالكي(

346العقد الوطني )فالح الفياض( 

246الوفاء )عدنان الزريف(

245تصميم )أسعد العيداني(

245النهج الوطني )حزب الفضيلة(

012اشراقة كانون

134حقوق )حسين مؤنس(

012تجمع الفاو زاخو )عامر عبد الجبار(

012تيار الفراتين )محمد شياع السوداني(

012اقتدار وطن )عبد الحسين عبطان(

012التحالف املدني الديمقراطي )علي الرفيعي(

األحزاب 
السنية

323841تقدم الوطني )محمد الحلبوسي(

161924عزم العراق )خميس الخنجر(

5910تحالف عطاء والحزب اإلسالمي

378املستقلون

357حزب الجماهير )أحمد الجبوري أبو مازن(

012حزب املشروع الوطني )جمال الضاري(

012املنبر العراقي )اياد عالوي(

012حزب للعراق متحدون )أسامة النجيفي(

األحزاب 
الكردية

242932الديمقراطي الكردستاني

162021تحالف كردستان )االتحاد الوطني والتغيير(

378مستقلون وأحزاب أخرى

251320370املجموع




